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 פרוטוקול

אני אתחיל, ברשותכם . מן המניין 66אנחנו מתחילים בישיבה מספר   :כידור שושי כחלון

בשני עדכונים. עדכון אחד, זה לגבי מבנה הרובוטיקה. אני מניחה שכולם 

מכירים, יודעים ושמעו, שבלילה שבין יום חמישי ליום שישי, לפנות 

ביום ראשון היה חוקר, שעורך בוקר, המבנה נשרף, לא ניתן לשקם אותו. 

ביום שישי אנחנו חקירה מטעם כיבוי אש על הסיבות לפרוץ השריפה. 

 נפגשנו, מנהלת בית הספר, מנהלת אגף החינוך ואנוכי יחד עם המנטורים

ואחר כך עם התלמידים ובשלושה ימים האחרונים, אנחנו מגייסים 

מאמץ אדיר כדי לתת מענה חלופי לקבוצה, לבאמבל בי, הרבה בזכות 

העובדה שביום שבת הקרוב נפתחת העונה ואנחנו רוצים להבטיח, 

נשרף, לא תמנע מהם להצליח בעונה הזו ולהגיע בדה שהמבנה שהעו

אנחנו כרגע לא יודעים להשיג.  להישגים שהם רצו ותכננו מלכתחילה

להגיד מה יהיה גובה העלות של השיקום החלופי, זה אומר, כל מה 

שאנחנו רוצים לתת לרובוטיקה, כדי שהם ימשיכו לקיים פעילות. הם 

כך מבנים, ככה בהישג יד. הגענו לאיזה שהם זקוקים למבנה, אין לנו כל 

. יחד עם הבנות עם המבנה של בזק, שהוא ייתן להם את זה בתרומה

כל מיני התאמות, כדי שהם יוכלו להשתמש זאת, צריך לעשות שם 

ות, אני גם אציג את זה במבנה. אחרי שאנחנו נכיר את כל המשמעוי

ק שתדעו, ככה זה בפניכם, כדי שאתם תכירו את זה מקרוב. אז זה ר

ל. בירידה אמבנה של בזק שסמוך לגן יחזקעומד. השלום לכל הילדים. 

 , הוא בירידה מהדואר. מהדואר, הוא לא מעל
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 )מדברים ביחד(

הוא לא מעל לדואר, אתה יכול להתווכח מהיום עד מחרתיים. הוא ברצף   :כידור שושי כחלון

יש מבנה של בזק, שהוא . ישיר לדואר. אני פשוט מחנה שם כל שני ושישי

, עם רחוב האלון. בעצם גובל עם רחוב יחזקאל, עם הגינה ביחזקאל

 אוקיי? 

 זה שהיה שם לפני זה בשימוש העירייה לארכיון? דובר:

 , הוא יושב על הגינה, איפה שבית הכנסת .זה הארכיוןלא,   :כידור שושי כחלון

זה משהו אחר. יש למטה את מה שהיה פעם הנוער העובד, אחר כך היה  דובר:

 שם או נפלאות. משהו של החינוך 

 )מדברים ביחד(

כשאתם נכנסים לרחוב יחזקאל, שנייה רגע, אני אגיד לכם בדיוק איפה.   :כידור שושי כחלון

בירידה, מהמייסדים, אוקיי? ימינה או שמאלה, לא משנה, אתם יורדים, 

המבנה של הדואר מול עיניכם וצמוד אליו, ממש מול המקרה, ממש 

זה המבנה, המרכזת של בזק, נכון.  בסדר?זה המבנה של בזק. צמוד אליו 

מה קרה וניסינו  שלשמחתנו הרבה, מנהל הנכסים של בזק, אחרי ששמע

, הם נותנים לנו את זה לתת לנו את המבנה בשכירותככה לרתום אותם 

לבדוק, באמת מה בתרומה, לטובת הרובוטיקה. אנחנו פשוט צריכים 

יוון שצריך המשמעויות וההשלכות של כל הדבר הזה, מבחינה כלכלית, כ

 המשמעות. , אינטרנט, אתם מבינים מהלהיות שם חשמל

המבנה ב אולי לרגע. לגבי הנושא של ברשותך, אני לא הייתי קשו רק :צבי ימין

 , מה קבע הנציג, החוקר?שנשרף

 הוא עוד לא קבע,   :כידור שושי כחלון

 אה, הוא לא קבע. צבי ימין:

 עדיין בחקירה. זה נמצא   :כידור שושי כחלון

 אבל זה טוטאל לוס, נכון? דובר:

כלל שימוש. לשאלתך אלברט, כי שאלת הזה יצא מבכל מקרה המבנה   :כידור שושי כחלון

מה יהיה, מה נעשה עם הנושא של המבנה. הוחלט להקים ועדת היגוי 



4 
 

לתכנון מחדש של המבנה. המבנה הזה הוא בביטוח של העירייה. ככל 

היה את מלוא העלות של הנכס, אם באמת יימצא שלא הנראה, נקבל 

 שום דבר שהוא, 

 כולל תכולה? אלברט טייב:

לא, תכולה לא, כיוון שהם, כעמותה, לא עשו ביטוח. חלק מהתכולה,   :כידור שושי כחלון

, נרכשה על ידי בית הספר. כל מה שלפחות ככה הם הביאו להבנתנו

בית הספר, יש לנו בונית שבאמת נרכש על ידי שיהיה לנו תיעוד של חש

 בזה.  יותר יכולת לבקש מהביטוח להכיר בזה ואנחנו מקווים שהוא יכיר

 ?וזה יחזור לאותו מקום שהיה? זה ייבנה באותו מקום איציק דב:

אז זהו, שאנחנו כרגע, ברגע שנקים ועדת היגוי כזו, לתכנן את המבנה   :כידור שושי כחלון

מחדש, מן הסתם ישבו בה גם מנטורים ותלמידים מהרובוטיקה ויביאו 

מאוד דברים שלהם לתוך התכנון מחדש, כי יש הרבה את השכל הישר 

בחמש  במבנה הזה, שלא ענו על הצורך. אוקיי? שיצרו כל מיני מורכבויות

שנים האחרונות ואז ביחס לגודל המבנה וזה, נחליט האם הוא ממשיך 

חומה אחרת. אנחנו, אבל  או שנעתיק את מקומו לקרקעלהיות במקומו 

לל עוד לא יודעים בכ, מי שמקבל החלטות על זה. to lateזה באמת עוד 

מה המשמעות של גודל המבנה ואיזה שטח קרקע הוא יצטרך. בסדר? 

כלבי אז זה לגבי מבנה הרובוטיקה. אני רוצה שוב להתייחס לסוגייה של 

ציניות סביב הדבר הזה ואני לא צינית לגמרי, בכל הבר, כי יש כל הזמן 

בכלבי הבר. אז זה מטריד אותנו יום יום, שעה שעה מה שקשור לטיפול 

ואנחנו משתדלים לתת את המענים הטובים ביותר. אנחנו גם הצגנו 

לכם, באחת הישיבות האחרונות, גם את הנתונים של כמה כלבים עד 

וגם ישב כאן הווטרינר העירוני  היום לכדנו, כולל העלויות שזה עלה

ואתם שמעתם מפיו, את ההתמודדות עם האתגר הלא פשוט הזה. נכון 

. הם כלבי העילית, לבים, שהם המטרידים בפועל, יש שם שלושה כלכרגע

ללכוד אותם. יש לנו איתם בעיה מאוד מה שנקרא, שאנחנו מתקשים 

, הרבה בזכות העובדה ואתמול קשה. אנחנו מתקשים ללכוד אותם
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לי שיחה גם עם הווטרינר והייתה כאן ישיבה גם, אחרי השיחה הייתה 

ות המנכ"ל, יחד עם כאן ישיבה בראששלי עם הווטרינר, גם הייתה 

מנהל מחלקת התברואה הווטרינר, יחד עם הלוכד, יחד עם יריב, יחד עם 

שאמון על הדבר הזה. יש לנו איזו שהיא בעיה, כי ברגע שאנחנו 

משתמשים בחיצים, שאמורים להרדים אותם, לוקח שלוש דקות בין 

שהם נרדמים. בשלוש דקות האלה שהחץ נתפס על הגוף שלהם ועד הרגע 

לנו לאתר איפה הם נמצאים ואז תופסים תאוצה מטורפת ואז קשה  הם

 פג החומר וזה חוזר חלילה. 

 הווטרינר בזמנו, אמר יפה פה  יצחק בראון:

 תיונות, זה לא עזר לנו. ישמנו פ  :כידור שושי כחלון

, שאלה, הכלבים הסופר דוג האלה, אלה כלבים רלא, אמר יפה הווטרינ יצחק בראון:

 שאין כספים לתרבת אותם או משהו כזה. 

 נכון.  :כידור שושי כחלון

, אני אצלי בבית, זה כלומר דינם, סליחה על זה ויש לי מספיק כלבים יצחק בראון:

 , פשוט להרוג אותם. בצורה הכי פשוטה. אז אולי במקום חץ

 בהם?לירות   :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

 או שתשלמי לי מספיק, אני אירה בהם. נזמין את הסיירת הירוקה יצחק בראון:

 אסור, חוקית. דובר:

 לעשות את זה. אנחנו לא יכולים   :כידור שושי כחלון

 אני אשלח לך כתבה, העבירו,  דובר:

 על החזירים אותו דבר.  מעינת קלישאני הבנתי, אני יודע, אני שמעתי  יצחק בראון:

 אבל היום העבירו הצעת חוק, דובר:

הם לא מצליחים לתפוס אותם אחרי שהצלחנו לירות חץ, להרדים   :כידור שושי כחלון

 הם בורחים.אותם, אנחנו לא מצליחים למצוא אותם. 

בניגוד לדעתו של המדען הראשי. שהצעת החוק אומרת בגדול, להיטיב  דובר:

 ללכוד אותם, לעקר, לסרס ולשחרר אותם.עם כלבי הבר, 
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 , שבמקום להרדים זה רעל.לא צריך, צריך לשים לו חץ יצחק בראון:

  איציק, אתה צוחק, נכון? זה היה בתור בדיחה. אלברט טייב:

 )מדברים ביחד(

אגב, אני לא יודע ... ..., אני לפחות מאז קיבלתי את מה שאמר הווטרינר  אלברט טייב:

 ולא, אני לא יודע ספציפית, ואני ממתין בסבלנות 

 . לא כל ... שאני אומרת, לא, אני לא מדברת עליכם  :כידור שושי כחלון

לפני יומיים, שלושה היה אירוע שם, עם זה. אני לא יודע אם זה ציניות,  אלברט טייב:

 ... ..., זה אנשים, זה באמת אנשים. אישה 

 , זה, אני אגיד כזה דבר. בסוף, אני מדברת על ציניות  :כידור שושי כחלון

, אני לא רוצה להגיד בהכנעה, אבל קיבלתי את -ב לא, קיבלתי באמת אלברט טייב:

 ו איך שהוא, הדברים של

. אם הייתה פה התעלמות מוחלטת יש אוסף של פעולות שנעשות כאן  :כידור שושי כחלון

מהאתגר הזה, אז אפשר היה להגיד באמת, העירייה לא עושה שום דבר, 

כדי לתת מענה לצורך. אבל יש פה רצף של פעולות ואנחנו גם לא יושבים 

. זה מטריד חוזר על עצמו, עוד פעם זה ואומרים: טוב, זה לא מעניין

אותנו באותה מידה שזה מטריד גם אותי. אני יכולה להגיד, שהכלב 

האחרון שחווה חוויה נוראית, כולל זה שבסוף הוא מת, אותי באופן 

ש, עם זה שלי יש כלב בבית וזה יכול להיות היה הכלב שלי, זה פג אישי

 , בואו, זה לא שאנחנו

 , שליאו לחילופין הילד  יצחק בראון:

 או ילד,  :כידור שושי כחלון

 או הנכד שלי, יצחק בראון:

ולכן גם ואני אגיד את זה שוב ואני אגיד את זה גם פה עוד עשרים פעם.   :כידור שושי כחלון

לי להגיד להם: אל אני ממש מבקשת מכולם להימנע ואני יודעת שאסור 

הפתוחים תשתמשו ואני לא אומרת, אבל להימנע מלהיכנס לשטחים 

אלה. הם מייצרים כרגע איום, גם על הכלבים וגם על בעלי החיים וגם ה
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מתוך רצון , בכל לשון של בקשה, על בני אדם ואנחנו ממש מבקשים

 לשמור על התושבים, לא מתוך רצון, 

 לרחובות שלנו, שושי, הם חודרים  יצחק בראון:

 אנחנו יודעים, איציק, תאמין לי.   :כידור שושי כחלון

וכנ"ל את גרה ברחוב טופז, את יודעת את זה יודעת יותר טוב ממני  יצחק בראון:

 באזור ההוא.בגולני, 

 אנחנו יודעים את זה.  :כידור שושי כחלון

אנחנו לא נכנסים, הם נכנסים אלינו בגלל שהם רוצים אוכל. הם מגיעים  יצחק בראון:

גברת, שמסתובבת עם העלה ועם האשפה שלנו ופוגשים שם לפחי 

, עליה ועליה ופה הסכנה. שתיהןועל, על הפינצ'ר שלה ומתנפלים עליה 

 , -זה לא ש

 , אתמול, זה שתושבים מגרשים אותם, אחת הטענות של הלוכד  :ששי מגידו

 נותנים להם אוכל. יצחק בראון:

 הם מאכלים, מגרשים אותו. ולא, מגרשים, אלה שאוהבים את הכלבים   :ששי מגידו

 נכון.  יצחק בראון:

 מגרשים את הלוכד.  :כידור שושי כחלון

 מגרשים את הלוכד.   :ששי מגידו

 (מדברים ביחד)

 , כמו בחיסונים, -יש תמיד גם מסוג הזה ו יצחק בראון:

 תושבים פנו אליי, אני לא גר שם.   :ששי מגידו

 גם תושבים, נכון, אבל יש  יצחק בראון:

מושך דיברנו עם האנשים שמאכילים, ביקשנו לא לעשות את זה, כי זה   :ששי מגידו

האלה את הכלבים. אבל אתה יודע, זה כמו, מי שאוהב את הכלבים 

מה אני אגיד לו. אז הלוכד אמר: ורוצה להאכיל אותם, זה לא יעזור 

"הם מגרשים אותי. הם יוצאים עליי, צועקים עליי. הם", בסדר, זה, הם 

א מפריעים לנו לעשות את הפעילות, אבל את צריך להבין את האיזון. ל
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אם אתה מאכיל אותם, הם יבואו. אם אתה לא מאכיל אותם, הם 

 יחפשו. 

 באופן חריג, אני מוכן להתערב בנושא הזה ולדבר עם האנשים האלו,  אלברט טייב:

 אנחנו נשמח, כל מי שיכול לעזור, נשמח.   :ששי מגידו

 אומר,אני באמת אומר לך, אני באמת  טייב:אלברט 

 בסוף ... זה אתגר של כולם.   :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(. 

 , עוד הפעם, -, באמת ב-, אני לא, אני קיבלתי באני באמת אומר את זה אלברט טייב:

 כלבים יותר גדולים שצריך לטפל בהם. אלברט, עזוב את הכלבים, יש  יצחק בראון:

 )מדברים ביחד(

שאני אעדכן, זה לגבי הנושא של רישום לגני  האחרוןוהדבר הנוסף   :כידור שושי כחלון

הילדים ולכיתות א'. אנחנו פרסמנו את חוברת הרישום, בעוד שבועיים 

תהליך הרישום לגני הילדים ולכתות א'. אני רק אגיד, שאנחנו מתחיל 

מאוד ברכה, אבל הרבה  באכלוס של תושבים בפברואר ובאפריל, שיש בו

לגבי כל מה שקשור לפתיחת שנת הלימודים  יש בו גם הרבה מאוד אתגר

הבאה. יש שני תהליכים שייקרו במהלך שנה הבאה, שאני משתפת 

צריכים להכיר את זה. אחד, זה אתכם כחברי המליאה, כיוון שאתם 

של בתהליך של בחירה מבוקרת , לפני שנתיים וחצי, אנחנו התחלנו -שה

תוכנית שבה כל בית ספר בונה מרחבי למידה ובעצם יצאנו לדרך עם 

 ... לדבר ..., אני מכבדת אותך. ואת הייחודיות שלו.  לעצמו את הזהות

 זה אני, למה הוא? אני. דובר:

 כי זה בשרשרת, ראיתי, זה חבילה עוברת.   :כידור שושי כחלון

 אני מספר משהו שהם צוחקים.  דובר:

 אז תספר לכולם, שנצחק כולנו.   :כידור שושי כחלון

 מפאת צנעת הפרט. דובר:

עם אה, הבנתי. אין לי בעיה שאם יש לך בדיחות עליי, אני מוכנה לצחוק   :כידור שושי כחלון

 כולם. 
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 לא, ממש לא קשורה לעניין, ממש לא. דובר:

 לא, כאילו, מפאת צנעת הפרטי אמרת, אז אני,   :כידור שושי כחלון

 אבל לא שלך.  דובר:

אה, לא אני. אני פרטית. אז אני אגיד שהתחלנו בעצם לפני שנתיים וחצי   :כידור שושי כחלון

תהליך של ייחודיות וזהות בית ספרית, כשהמטרה היא באמת לייצר 

, בתו או שילמד בנומציאות שבה כל הורה יוכל לבחור את בית הספר 

הילד שלו. לצערי הרב,  כיאה וכמתאים לצרכים וליכולות ולמסוגלות של

האחרונות, כמו שאתם יודעים, עד לפני כמה חודשים, לא בשנתיים 

הייתה תוכנית, לא היה תקציב למדינה וכדי כך, שלא היה תקציב 

למדינה, גם משרד החינוך לא הפעיל קולות קוראים, שבעצם מסייעים 

לרשויות לבצע את התהליך הזה וגם מקצה לזה, גם מלווה וגם מקצה 

לא מעט תקציבים. כדי כך גם לא התכנסה ועדת ייחודיים, שבעצם לזה 

מאשרת את כל הנושא של ייחודיות בתי הספר ופתיחת אזורי הרישום 

בכללותם בעיר. לכן, מה שהגענו להבנה עם משרד החינוך, עם מנהלת 

המחוז זה, שאנחנו עושים בעצם השנה פיילוט ומאפשרים לשלושה בתי 

והזהות,  הכי גבוהה בתחום הזה של הייחודיותספר, שהם בבשלות 

אנחנו מאפשרים בעצם להורים להירשם לשני בתי ספר, גם בית ספר 

שהוא באזור הרישום שלהם וגם בית ספר נוסף, שהוא הדר עמל או בר 

יהיו הורים שירצו אילן, שהם יהיו בתי ספר על אזוריים וככל שבאמת 

, א לא באזור הרישום שלהם, שהומאזור רישום אחד לעבור לבית ספר

אנחנו נאפשר את זה ונעשה את השנה הזאת כשנת פיילוט, גם ללמוד על 

, גם לראות מה האתגרים שעומדים , גם לראות איך הוא נקלטהתהליך

לפתחנו, גם להתמודד עם הקשיים והמורכבויות, כדי להכין את שנה 

פברואר הקרוב, ינואר, הבאה יותר טוב. אנחנו מאוד מקווים, שבמהלך 

כפי שמו"פ משרד החינוך התחייב, אנחנו גם נזכה בקול הקורא, כיוון 

גבוהה של מחוז מרכז להיות חלק מהרשויות שיזכו  שאנחנו בעדיפות

מניחים שניכנס במהלך השנה גם בליווי ובתקצוב הזה ואם כן, אז אנחנו 
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ה ככה, אז זלוועדת הייחודיים ושנה הבאה כבר הרישום יהיה על אזורי. 

העובדה  תוכנית אחת. הסוגייה השנייה שעומדת על הפרק, הייתה 

כונת שרונה גדלה באופן לא פרופורציונלי לעובדה שיש שם בית ספר שש

, אני אגיד יותר נכון לא מידתי ביחס יסודי אחד. לא פרופורציונלי

למספר הכיתות שיש בבית ספר. אני לא יודעת אם אתם יודעים, בית 

ל שמונה עשר כתות ונכון להיום יש רק כיתה אחת שאנחנו בנוי עספר 

לאכלס בשנה הבאה והצורך הוא לבין שבע, שמונה כיתות יכולים בעצם 

א' בשנה הבאה, מה שחייב אותנו למחשבה מה אנחנו עושים, כיוון 

 פיזי בתוך בית הספר. יש לנו כיתה אחתבסופו של דבר, אין לנו מקום ש

, שאנחנו בעצם פתחנו אותן לטובת ועוד שתי כיתות של שלוחת המתנ"ס

שתי כיתות , זאת אומרת, סך הכל שלוש כיתות ויש לנו בית הספר

, בסך הכל עוד ארבע כיתות לכיתה ו' וזה מייצר לנושעתידות לעלות 

לצורך בתוך השכונה. בעצה בתוך בית הספר, שזה לא עומד ביחס פנויות 

חינוך, מאחר ובית ספר רימון הוא בית ספר ששם יש אחת עם משרד ה

מלא, לנו כיתות פנויות ואנחנו רוצים שגם הוא ימשיך להתקיים באופן 

אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כל כיתה שלא מתקיימת בתוך בית 

והיא גם מייצרת  על סך כל התקנים של בית הספרספר, בסוף משפיעה 

 למשרד החינוך, הצגנו את הנושאבתקינה. אז מה שבאנו צמצום 

לשכונת שרונה וביקשנו בעצם לפתוח את בית ספר רימון כאזור רישום 

הרישום לבתי הספר. אני  יודעת וזה מה שבעצם גם פרסמנו בחוברת 

. זה חלק מייצר הרבה מאוד רעש, אני רק משתפת אתכםשזה 

 , אין לנו, מהתמודדות שלנו

 למה זה עושה רעש? דובר:

, מתנגדים לזה שילמדו שגרים בשרונהזה מייצר רעש, כיוון שהורים   :כידור לוןשושי כח

 בבית ספר רימון, 

 בתי ספר אחרים, זה בעיה. דובר:
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נכון לכרגע, המרחק של הבית האחרון שהוא באזור המיפוי לטובת בית   :כידור שושי כחלון

 , -ספר רימון, הוא חמש מאות מטר, זה לא משהו שהוא לא עומד ב

 לא, אבל החלטתם איזה רחובות הולכים לרימון? דובר:

כן, ברור. איזה רחובות ואיזה בתים, זאת אומרת איזה מספרים, עד   :כידור שושי כחלון

יחס עם משרד החינוך וקיבלנו אישור של איזה מספר, החלטנו את זה 

הייעוץ המשפטי של משרד החינוך. זה לא החלטות אגף של העירייה, 

, אנחנו מחויבים לקבל יכולים להחליט את זה על דעת עצמנואנחנו לא 

וזה גם מה  את אישור משרד החינוך לתהליכים כאלה וזה מה שעשינו

נתמודד עם זה. זה לא, זה ברור לגמרי שזה שפרסמנו בחוברת. אנחנו 

אחד רוצה ללמוד בתוך השכונה. המרחק של שינוי וזה ברור לגמרי שכל 

, מצומצם. הוא כמעט הוא מאוד, מאוד קטן מהשכונהבית ספר רימון 

 , -גזרה מ באותו גבול

 עניין רק של, המרחק פה הוא לא תמיד הפקטור, זה לא  דובר:

 נכון, אנחנו יודעים.   :כידור שושי כחלון

 , -זה יותר ה דובר:

 מנטלית, נכון.  :כידור שושי כחלון

 סביבה שאנשים גרים אתם,  דובר: 

 , -הנכון, אז אנחנו נעשה את כל   :כידור שושי כחלון

 נפגשים אחרי צהריים.  דובר:

זה לא זה, בסוף מדובר לא בשלושה ילדים שעוברים משרונה לזה,   :כידור שושי כחלון

מדובר במסה של תלמידים, שיידרשו לעבור משרונה. אני מדברת על 

שתי כיתות לפחות, שיאוכלסו על ידי שרונה. זאת אומרת, יש פה מסה 

אנחנו גם נקפיד  תלמידים שילמדו באותו בית ספר, מאותה שכונה.של 

על זה שיהיו שם חברים באותה כיתה. אנחנו לא מתעלמים מהסיפור 

נוי, שהוא אנחנו, הסיפור זה באמת השיבטח לא אנחנו. החברתי הזה. 

לגמרי מאתגר, את כולם, לא רק את ההורים, גם אותנו זה מאתגר 

האלה וגם ניתן את דעתנו לעניין. אנחנו עשים ואנחנו בהחלט קשובים לר
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גם ביקשנו ממשרד החינוך להקים בית ספר יסודי נוסף בשכונת שרונה 

ואנחנו ניכנס לסדר עדיפות, בכל מה שקשור לבינוי. לא יודעת אם אתם 

אבל בכל נקודת זמן לאורך השנה, יש מחסור של שמונה עשרה יודעים, 

 ן, איציק. אלף כיתות במדינת ישראל. כן? כ

י רישום גם העניין הזה של לפתוח את האזור חשוב מאוד ,קודם כל יצחק בראון:

יהיה חשוב, שגם להורים שלא נמצאים באזור רישום. יחד עם זה, זה 

הקריטריונים לעניין הזה יפורסמו, בגלל שאין, אין דבר יותר טוב מאשר 

העניין הזה ומקווה שזה יצא לפועל אני מברך על שקיפות כלפי הציבור. 

 כמו שצריך. 

 רק לעניין הקריטריונים אני אגיד, שהם פורסמו בתוך חוברת הרישום,   :כידור שושי כחלון

 שזה חשוב, חבל רק, שושי, שוועדת חינוך לא מתכנסת. זה נושאים  יצחק בראון:

 בזה?, מה רע למה? היא התכנסה פעם אחרונה לפני שנה, מה רע דובר:

 השנה? אלברט טייב:

 חינוך. לא, אני פשוט חברה בוועדת  יצחק בראון:

 )מדברים ביחד(

זה בגלל שיש שם , -חשוב שוועדת חינוך, שהדברים האלה יגיעו גם ל יצחק בראון:

אני לא יודע כמה רואים את זה, גם של הציבור. את מספרת לנו, נציגים 

 אבל חשוב מאוד שזה הדברים האלה יגיעו, אפילו ברמת אינפורמציה. 

, שבמשך חצי שנה אני רק אזכיר לציניים כאן, צביקה, אתה הציניקן פה  :כידור שושי כחלון

מנהלת אגף חינוך, אז עם כל הכבוד לציניות, אז זה, כן, לא הייתה פה 

 . יוםבואו נמשיך את הסדר 

של חבר מועצת העירייה אלברט  לשאילתהזה, מענה  הנושא הבאטוב.   :ששי מגידו

 , אלברט או שהיא?טייב. אתה רוצה להקריא אותה

: אבקש לדעת מדוע פרסמה ראש העיר פוסט אומרת ככהכן, השאילתה  אלברט טייב:

בעמוד הפייסבוק של העירייה, בנושא עדכון  13/9/21מטעה ביום 

התחבורה ופתח הפוסט כתבה: "מנכ"לית מנכ"לית משרד  פגישתה עם

התחייבה לפעול ליצירת שלביות בביצוע משרד התחבורה, מיכל פרנקל, 
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תוכנית", צפון, "ולבודד את תוכנית הכניסה ולבודד את  57מגה פרויקט 

החדשה למחנה קריית צדק, מהפרויקט כולו", ההדגשה אינה במקור. 

שתיים. כאשר מעיון בפרוטוקול של אותה פגישה, שהגיעה לידי ואגב, 

חבל מאוד שהעירייה לא פרסמה את זה והייתי צריך לקבל את זה מכל 

כי אין כל התחייבות כזו וכל מיני מקורות, פגישה שהגיעה לידי, עולה 

שעולה מסיכומה של המנכ"לית הינו, כי הנחתה היא לבחון אפשרות 

תוכנית הכניסה החדשה למחנה ליצירת שלביות. שלוש. ולעניין בידוד 

קריית צדק מהפרויקט כולו, אין כלל התייחסות של המנכ"לית בכל 

 הפרוטוקול. הפרוטוקול כולו. למען הנוחיות, מצורף 

 ואתם תוכלו לראות.  פה אציג אותואני  ,זה המענה  :מגידוששי 

 כן. אלברט טייב:

 שושי, אתה רוצה להקריא או שאני אקריא?  :ששי מגידו

 זה הוא צריך להקריא את המענה, לא אני. לא,   :כידור שושי כחלון

 אולי ענבל תקריא. ענבל מקריאה די טוב.  יצחק בראון:

 להקריא, אלברט?אתה רוצה   :ששי מגידו

 לא. אלברט טייב:

 )מדברים ביחד(

, ככה, אלף. פרוטוקול הישיבה פורסם לאחר לגופה של הפנייה אשיב אלברט טייב:

 חודש, 

לא, לא, לא, לא. אתה לא תפספס את סעיף אחד, אם אתה מקריא את   :כידור שושי כחלון

 . הכל, אתה מקריא את הכל

 אה, סליחה.  אלברט טייב:

 . שהמנכ"ל יקריא בראון:יצחק 

 סליחה, סליחה. אחד, אתה רוצה לקרוא? תקרא את זה.  אלברט טייב:

 אני יכול לקרוא, אני יודע.  :ששי מגידו

 אתה הנציג של,  יצחק בראון:
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, אלברט טייב. אחד. בטרם המועצהשל חבר  מענה לשאילתה ,אוקיי  :ששי מגידו

', אציין כי האמור בסעיף 21נובמבר  17אענה לשאילתה שנשלחה ביום 

אחד, בה לפיה פרסמתי פוסט מטעה, בגרשיים, יש בו משום קביעת 

אלף. פרוטוקול עובדות, הטלת אשמה והטעיה. לגופה של פנייה אשיב. 

שה הישיבה פורסם לאחר חודש מיום קיומה. בית. בעת קיום הפגי

מנכ"לית משרד התחבורה. ג. זאת כך שמעתי שנאמר על ידי כאמור, 

אינני אחראית על נוסח הפרוטוקול והכתוב בו, שגם כך חסר ועוד, 

התייחסות לאפשרות שעלתה בפגישה, להחריג את כניסה עתידה למחנה 

שמיד עם קבלת צפון. ד. למותר לציין,  57קריית צדק, מפרויקט עוקף 

מייל מטעמי בנושא, שגם הוא לא זכה עד כה לכל  הפרוטוקול, נשלח

, כמו גם שיחת טלפון, שיחות טלפון שקיימתי בנושא עם התייחסות

 המנכ"לית, הרמ"ט ויועץ מטעמה. 

, זה מה שהיה בשיחה, זה לא משתקף מה שאת טוענתשושי, כלומר  איציק דב:

 בפרוטוקול. זה קורה איתם.

 קודם כל, הפרוטוקול חסר.   :כידור שושי כחלון

 מאחר ויש לי זכות להביע עמדה, על פי החוק,  אלברט טייב:

 , יש לך אפשרות לשאול עוד שאלה, שקשורה  :כידור שושי כחלון

 שאלה, עוד שאלה,  אלברט טייב:

 שקשורה לשאילתה.  :כידור שושי כחלון

 , השאלה שליאז אני, על השאילתה, אז  אלברט טייב:

 כן?  :כידור כחלוןשושי 

 אבל יש פרוטוקול.בסדר, לא יודע אם זה שאלה או לא,  אלברט טייב:

 אתה יכול לשאול,   :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

  קובע.ואני אומר שהפרוטוקול  אלברט טייב:

 אתה לא יכול להגיד דברים, אז,   :כידור שושי כחלון

 שהפרוטוקול קובע? זו שאלה.  האם אני צודק, כשאני אומר אלברט טייב:
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 מה זה?  :כידור שושי כחלון

 האם אני אומר שיש פרוטוקול שיצא ממשרד ממשלתי, אלברט טייב:

 כן?  :כידור שושי כחלון

 בישיבה. והוא זה שבעצם קובע? הוא משקף את מה שהיה  אלברט טייב:

 הפרוטוקול יצאה אחרי שאני פרסמתי את הפוסט,  :כידור שושי כחלון

 אז אני טועה. אלברט טייב:

 , להתעקש, אז בוא נבדוק מתי פרסמתי את הפוסטאז אם אתה רוצה   :כידור שושי כחלון

 אוקיי, אני טועה.  אלברט טייב:

 שיש פער בין זה לזה, ומתי פרסמתי את הפרוטוקול. כנראה שתמצא   :כידור שושי כחלון

 טוב. אלברט טייב:

לקחת התחייבות וזה מה שעניתי לך. ופעם הבאה ולכן אינני יכולה   :כידור שושי כחלון

שאתה כותב שאני מעלה פוסט מטעה, אני מזכירה לך, שכדאי שתדבק 

 , זה מאוד חשוב, שאתה, בפרט כשאתה מדבר עליי. בעובדות

 תודה רבה.  אלברט טייב:

 אפשר לעזור לך?   :כידור שושי כחלון

 יש להציג,  דובר:

 אתה רואה חשבון?  :כידור שושי כחלון

 כן.  דובר:

 , זה, כי אנחנו לא הגענו איתנו או לחכות, אתה יכול או לשבת אז בוא  :כידור שושי כחלון

 , -ל

 אני אחכה, שתגידי. דובר:

 מה שאתה רוצה, מה שמתאים לך.   :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

  אוקיי, אני עובר לסעיף הראשון.  :ששי מגידו

 מינוי הרכב מועצה דתית. 1

 מינוי הרכב מועצה דתית.   :ששי מגידו

 כן.   :כידור שושי כחלון
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 אתם רוצים רקע או?  :ששי מגידו

 , זה, את הסעיף. -תנהל את ה  :כידור שושי כחלון

 אוקי, אז יש פה על סדר היום את מינוי הרכב המועצה הדתית.   :ששי מגידו

 מינוי הרכב מועצה דתית .1

. יש פה את שמות נציגי הרשות. לבקוביץ' חסן יש פה את הצעת ההחלטה מגידו:ששי 

יצחקי נחום אושרת מסיעת יש, טולדו ניסים סיעת הילה מסיעת יש, 

ש"ס וחי, נציגי השר אורית עמר מסיעת נון ושביל הכפר מסיעת מח"ל, 

סיעת כי, נציג סעדה שמעון מסיעת קוף אחדות ישראל, חיים נעמן 

 אז נעבור להצבעה?הרון חג'ג'. יש פה את הצעת ההחלטה. הרבנות א

 לא, אני חושבת שקודם כל,   :כידור שושי כחלון

 , שנייה. אני רוצה, אני רוצה להגיד איזה משהו אלברט טייב:

 אני רוצה להגיד משהו, גם אני רוצה.  יצחק בראון:

 כן, בבקשה דבר.   :ששי מגידו

לנושא של ניגוד  שלומית, את רוצה להתייחסחכו רגע, לפני שאתם, זה.   :כידור שושי כחלון

 עניינים?

 את יכולה להתייחס, אני גם אשיב.  יצחק בראון:

, אני לא אחראית על מה שאתם אתה תעשה מה שאתה רוצה, איציק  :כידור שושי כחלון

 מוציאים מהפה שלכם, 

 לא, זה התכוונתי להעלות,  יצחק בראון:

 מהפה שלי.רק על מה שאני מוציאה   :כידור כחלוןשושי 

 אם את רוצה בבקשה.  יצחק בראון:

 )מדברים ביחד(

 אני מציע שתציגי. יצחק בראון:

התייחסות לסוגיית  ליגאלגם העברתי גם לאיציק ואז כדאי שאני אגיד.  ד שלומית גבע:"עו

ניגוד העניינים. ניגוד עניינים אישי של חבר מועצה. לפי כללי הניגוד 
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בגוף נתמך, הוא מנוע  העניינים, אם יש לחבר מועצה עובד קרוב משפחה

 , מלהשתתף בדיון ולהצביע

איפה היית לפני שנה? איפה היית לפני שנתיים? אותה עובדת כבר הרבה  דובר:

 איפה היית?שנים, הוא הצביע, 

 )מדברים ביחד(

 אני, אני אזכיר,  ד שלומית גבע:"עו

 ... להשלים את הדברים?  :כידור שושי כחלון

קודם כל, זה לא רלוונטי. אני אזכיר גם לכם, אני אזכיר לכם שני דברים.  ד שלומית גבע:"עו

 חיכיתי בסבלנות. , תקשיבו רגע, אני, באמת אחד, זה אחריות

 מקשיבים הרבה זמן ...,  גד רבינא:

 גד, נו באמת.  ד שלומית גבע:"עו

 הגיע, להם המון זמן לכשאנחנו ביקשנו חוות דעת, לקח  גד רבינא:

 , -את, היא מפנה את הניגוד עניינים האלה להשאילתה הזתגידי לי,  יגאל אשרם:

 רגע, רגע,  ד שלומית גבע:"עו

הדתית? מה קשור לגבי, לגבי אשתו או לגבי אח שלי, שעובד שם במועצה  יגאל אשרם:

 , , הסדר היום הזה-ההשאילתה הזאתי? אני רוצה להבין, מה קשור 

 אז אני אסביר, אני אסביר.  ד שלומית גבע:"עו

 תנו לה להסביר, היא התחילה להסביר.  :ששי מגידו

 לא, מה זה קשור אחד לשני בכלל? יגאל אשרם:

 אני אסביר.  שלומית גבע: ד"עו

 (מדברים ביחד)

 אז שנייה, בואו נקשיב רגע, יגאל, בואו נקשיב.   :ששי מגידו

 מה קפצת?  :כידור שושי כחלון

 קפצו עליי, לא קפצתי.  יגאל אשרם:

 כן?  :ששי מגידו

 מה אתה אומר? כפרה עליך.   :כידור שושי כחלון
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עניינים, הם כללים שכל אחד מחברי המועצה ניגוד הכללים למניעת  ד שלומית גבע:"עו

ב של ניגוד עניינים, חלה כאחריות להימנע ממצ ,באשר הוא צריך להכיר

חוות על כל אחד מחברי המועצה. תמיד ובכל מקרה שחבר מועצה מבקש 

דעת הן בעניינו והן בעניין חבר אחר במועצה בסוגיית ניגוד העניינים, 

ת זה, גם פנו אליי בהרבה מקרים יודעים אאפשר לפנות אליי, אתם 

 , אחרים

 ומקבלים במיידית תשובה.  גד רבינא:

 כמו עם ה...,  דובר:

 כמו מה? ד שלומית גבע:"עו

 ל... ....אל תתייחסי   :כידור שושי כחלון

 גד, אם הוא רוצה להגיד משהו, זכותו.את , לא, אני מכבדת -כמו ב ד שלומית גבע:"עו

 ולא במחטף.  הוא רוצה להגיד משהו, יגיד אותו בקול רםאם   :כידור שושי כחלון

 כשאני ארצה שישמעו, אני אגיד לכולם.  גד רבינא:

 אז תגידו בקול רם.   :כידור שושי כחלון

 תן לה לסיים, תן לי אחר כך להגיד את מה שאני רוצה, הכל בסדר.  יצחק בראון:

גם בפעמים  ואפשר, כמו שאמרתיאפשר לפנות אליי לקבל חוות דעת  ד שלומית גבע:"עו

ואמרתי את זה גם לאיציק, כששאל אותי,  קודמות ואני אומרת גם היום

אפשר תמיד לפנות גם לוועדה לניגוד עניינים של נבחרי הציבור, שיושבת 

 במשרד המשפטים, כדי לקבל מהם את חוות דעתם. 

 פנינו. יצחק בראון:

בסדר גמור, מצוין. אלה האופציות שעומדות בנושא ניגוד העניינים.  ד שלומית גבע:"עו

לכללי ניגוד העניינים, שמדבר  11יפנה אתכם רגע לכלל עכשיו, אם אני 

, אז מדובר, שבכל מקום שיכול להיות ניגוד על ניגוד עניינים אישי

, חבר עניינים אישי בין תפקיד כחבר המועצה לבין העניינים האישיים

, לא בתוך המוצעה, לא מחוץ למועצה, לא בכל א יטפל בנושאהמועצה ל

מקום אחר, שקשור לעירייה. ניגוד עניינים אישי, בכלל הזה, נקבע 

גוף שחבר המועצה או קרובו הם בעלי לרבות עניין אישי של קרובו או ש
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עכשיו, אם נתברר לחבר המועצה שיש לו ניגוד עניינים אוקיי? שליטה בו. 

או חושב, ואני גם מזמינה אתכם, כל מי שחושב בכל או חשד או חשש 

. כל הצבעה, אני אמרתי את זה הרבה פעמים ואני אגיד את זה שוב ושוב

 , לניגוד ענייניםמי שחושב שעשויה להיות לו איזו שהיא בעיה של חשש 

 ככל שהוא חושב, לא את חושבת.זה אובייקטיבי או סובייקטיבי?  יצחק בראון:

 בכללי, אז  ע:ד שלומית גב"עו

 כרגע את חושבת בשבילו, על פניו. יצחק בראון:

 אז שנייה,  ד שלומית גבע:"עו

 הוא חשב גם בשביל עצמו, בתוך ... ... שהוא מילא.   :כידור שושי כחלון

 המקור. , כשזה כביכול סובייקטיבי והוא את מקריאה יצחק בראון:

אני, גם לזה ניתנה תשובה, גם בכללים וגם בפסיקה. הרבה פעמים יש  ד שלומית גבע:"עו

באמת סוגייה של אם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי בניגוד עניינים 

יש איזה שהוא חשש, והפסיקה אמרה, איפה שיש ספק, אין ספק. 

מספיק חשש, זה לא אומר שחבר המועצה ינצל את מעמדו, זה לא אומר 

 שהם, מהלכים  יעשו איזה שהםשבאמת 

 ?של מי? של מי יש ספק, אין ספק? שלו יצחק בראון:

 של חבר המועצה.  ד שלומית גבע:"עו

 או שלך? יצחק בראון:

 של חבר המועצה.  ד שלומית גבע:"עו

 אז שלו. יצחק בראון:

 זה סובייקטיבי.  גד רבינא:

 אני,  חבר המועצה שכותב עכשיו ד שלומית גבע:"עו

 )מדברים ביחד(

 חבר המועצה. דובר:

 נכון. נכון, נכון.  ד שלומית גבע:"עו

 אז הוא חושב שלא.  דובר:
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ניגוד לפי רגע. אבל כשהוא חושב, שעשוי אולי להיות, אז צריך לפעול  ד שלומית גבע:"עו

 העניינים. 

 אם הוא חושב.  יצחק בראון:

 , אם תקרא אותם, אני בטוחה שאתה מכיר אותם, עכשיו, הכללים ד שלומית גבע:"עו

 הוא צוחק, אני רוצה להבחין בזה,  יצחק בראון:

 כן. ד שלומית גבע:"עו

 אם הוא חושב. יצחק בראון:

 לא.  ד שלומית גבע:"עו

 , ...?מי חושב גד רבינא:

 אם קיים חשש,  ד שלומית גבע:"עו

 אבל אין פה שום חשש,  יצחק בראון:

 חושש פה? מי יגאל אשרם:

 הסמכות, ד שלומית גבע:"עו

 מה, מה,  יצחק בראון:

 הסמכות לקבוע חשש, שנייה.  ד שלומית גבע:"עו

 )מדברים ביחד(

גם היא מייצגת פה. ... ... אני מייצג אתה מייצג פה, בחייאת, שי. את מי  יגאל אשרם:

 אני מייצג את הבוחרים שלי פה, למה אני פה?את הבוחרים שלי, שי. 

 אל תצעק.  :כידור שושי כחלון

 למה אני פה? יגאל אשרם:

 כמו אדם מתורבת. אל תצעק. אתה רוצה לדבר? תדבר   :כידור שושי כחלון

 נכון, שידבר בתרבות.   :ששי מגידו

 לא, הוא לא יצעק,   :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

 את מי אני מייצג? את מי אני מייצג פה? יגאל אשרם:

 , אל תצעק  :כידור כחלוןשושי 
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אני מייצג את אני מייצג את הבוחרים שלי. זה הטון דיבור שלי,  יגאל אשרם:

 הבוחרים שלי.

 אל תדפוק גם על השולחן.   :כידור שושי כחלון

 זה היה בסדר, לפני שבועות  יצחק בראון:

 )מדברים ביחד(

 אני רגע רוצה, רגע, שנייה,   :כידור שושי כחלון

 ? זה סתם חרטה. זה סתם המצאה, מה קשור ניגוד עניינים אשרם:יגאל 

 סליחה רגע, סליחה רגע,   :כידור שושי כחלון

 סתם המצאה.  יגאל אשרם:

 תקרא בבקשה לפיקוח.  :כידור שושי כחלון

 סתם המצאה. יגאל אשרם:

 יגאל,  :ששי מגידו

פה כמה דברים. אחד, זה  להגידאני רוצה תקרא לפיקוח בבקשה ורגע,   :כידור שושי כחלון

 ה..., זה לא ישנה את שאתה תצעק, 

ואת לא מאיימת עליי, הפיקוח ואת לא  את יכולה לקרוא לפיקוח יגאל אשרם:

 ..., מאיימת עליי עם שום דבר 

 (מדברים ביחד)

 אף אחד לא מאיים עליך, אף אחד לא מאיים עליך,   :כידור שושי כחלון

 שי, זה הטון דיבור שלי,  יגאל אשרם:

 איך אתה מדבר, אני פעם ראשונה מתריעה בפניך  :כידור שושי כחלון

 יכולה להתריע גם עשר פעמים. את יודעת  יגאל אשרם:

תשב שמה. סדר זה פעם ראשונה, אוקיי? ואם אתה צועק, אל תשב לידי,   :כידור שושי כחלון

 בסדר? זה אחד. 

 אני רק, אני רק,  ד שלומית גבע:"עו

פה משהו. הכל בסדר, אפשר לכעוס, רוצה להגיד רק אני, רק רגע, שנייה.   :כידור שושי כחלון

. עכשיו, יש גבול, אני לא מוכנה שהמפגש פה יהיה אפשר לא להסכים

 אלים ובצעקות. 
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 י ..., פעילויות, את גורמת לזה, את גרמת לזה. את גורמת לאין פה  יגאל אשרם:

 ביחד( )מדברים

הוא צעק, הוא השתולל והיה כשירון לא רצה ..., ..., אז מה קרה פתאום?  יצחק בראון:

 הוא לא רצה לצאת מהחדר. , זה עוד היה בסדר?צעקות והיה הכל

 זה טון הדיבור שלו. :יגאל אשרם

, אני -טון הדיבור שלו ואל תבלבל לי את המוח, להגיד לי שזה לא לא,   :כידור שושי כחלון

 יודעת בדיוק מה הטון דיבור שלו. 

 )מדברים ביחד(

 רגע,  יש לה עוד משהו להקריא, שנייה.   :ששי מגידו

לא חבר של שום לגבי החלטת המועצה, יש גם מה שהמשטרה אומרת  יצחק בראון:

 חבר מועצה, 

 )מדברים ביחד(

 אל תצעק.  :כידור שושי כחלון

 אני לא צועק. יגאל אשרם:

 אל תצעק,   :כידור שושי כחלון

 שנייה רגע,   :ששי מגידו

 ... שבאמת אתה תשמע מה זה כשאני צועקת.   :כידור שושי כחלון

 ... ... לצעוק, אין לי בעיה.  יגאל אשרם:

 שנייה רגע,   :ששי מגידו

 )מדברים ביחד(

 , אחרי זה, -ו רוצה להגיד עוד משפט וחציאני לא,  ד שלומית גבע:"עו

 אני רוצה לדבר אחרי זה.  יצחק בראון:

רק, הכללים גם קבעו לכל סוג של ניגוד עניינים, מי מוגדר כקרוב  ד שלומית גבע:"עו

והקרוב, לעניין הימנעות מעניין אישי זה בן זוג, הורה, הורי הורה, 

צאצא, צאצא של בן זוג, בני זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות או 

בני זוגם, סוכן או שותף או קרוביהם, כאשר מדובר בחבר מועצה 
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פחות מעניין. כשזאת ההגדרה הרחבה ביותר מתוך  אזורית, טוב, זה

 , כי הכללים, שנייה, ההגדרות שניתנו לקרבת משפחה ולא בכדי

 מדברים ביחד()

דעת, חוות הדעת שלי מבוססת על שאלון  חוות .אחרוןאחד משפט רק  ד שלומית גבע:"עו

ניגוד העניינים שמילא כל אחד מחברי המועצה, כשהוא נכנס לכהונה. 

, תיידעו אותי, זה דבר אז אם יש שינוי או משהו, שאני צריכה לדעת

של  ראשון. דבר שני, הכללים האלה פורשו בשורה ארוכה של החלטות

וב, יש לכל חבר מועצה את ואני אגיד ש הוועדה למניעת ניגוד עניינים

הזכות לפנות לוועדה ולקבל ממנה חוות דעת מפורטת. אם תסתכלו 

בחוות הדעת שלהם, שמפורסמות באתר האינטרנט של הוועדה, תראו 

שיש התייחסות לנושא של קרוב משפחה, שעובד בראשות נתמכת. 

ה מאוד מפורסמת שנוגעת לרמת השרון בזמנו, שדיברה על הייתה החלט

, על חברת מועצה שהייתה גם בראשות, בעמותה נתמכת ושם דובר -ש זה

של קשר. פה מדובר על תקצוב אחוז תקצוב שמונע כל על ארבעים 

, בהתאם גם להחלטות של הוועדה העירייה שגבוה מארבעים אחוז ולכן

באמצעות שיש בו ניגוד עניינים אישי למניעת ניגוד עניינים, אין ספק 

האם חבר המועצה יעשה או אותו קרוב משפחה. עכשיו, המבחן הוא לא 

המבחן הוא  באיזו שהיא דרך, שהיא לא ראויה. לא זה המבחן.יפעל 

 היה להגיד. זהו, זה מה שלי החשש לניגוד עניינים בהתאם לכללים. 

 כן, איציק?  :כידור שושי כחלון

 העניין הזה, בכמה מישורים. אני רוצה לענות על  יצחק בראון:

 זה לא דיון. אין פה, אנחנו לא,   :כידור שושי כחלון

 , -להגיד מה ש, -אני רוצה ל יצחק בראון:

 אתה יכול,   :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

 סליחה גברת, אני רוצה לדבר לפרוטוקול.  יצחק בראון:

 דבר, דבר,   :כידור שושי כחלון
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 רוצה לדבר לפרוטוקול,אני  יצחק בראון:

 נתתי לך את האפשרות.   :כידור שושי כחלון

את חוות הדעת של היועצת המשפטית.  17:11אני קיבלתי אתמול בשעה  יצחק בראון:

אני רק אענה את הסיפא של הדברים. אני לא, לא אגיד את הכל, 

"מהשאלון שמילאת, עולה כי בת זוגתך הינה עובדת של המועצה 

האמור, בהתאם לכללים שפורטו לעיל, הינך מנוע להצביע . לאור הדתית

, לרבות הרכב המועצה בכל עניין הקשור למועצה הדתית בכפר יונה

זה הסיפא של הדברים. אני . "כן התקציב המועצה הדתיתהדתית ו

בדקתי את העניין. אני בחור, סליחה, קצת רציני מחשיב את עצמי. 

, אני גם רשמתי את זה כדי, בעצת ובדקתי את העניין. קודם כל, ברצוני

היא דיברה. המועצה הדתית עורכי הדין, כדי שזה יהיה מפורט ולעניין. 

היא גוף משפטי סטטוטורי. התקצוב שלה, הוא לא באחריות העירייה, 

הוא אלא על פי תקשיר של משרד לשירותי דת עם משרד הפנים. אחוזי 

לא הרכב המועצה, אלא , לא את יכולה לקבוע גברתי, לא אני והתמיכה

ממשלת ישראל או השר. אין לי שום סימוכין משם. עכשיו אני רוצה 

, אני במיוחד כתבתי את הנקודות, כדי שזה יהיה לפרוטוקול להקריא

, חוות דעת הזאת. אני -וזה חשוב. קודם כל, מראש, אני דוחה את ה

לקבל מזכיר שהיועצת המשפטית היא רק יועצת ואני יכולה לקבל או לא 

לקחת את האחריות בעניין הזה ואם גברתי תרצה את זה. אני מוכן 

לפנות למשרד הפנים ולבקש לפסול את ההצבעה. לערער על כך, מוזמנת 

להגיד, על פי הרשום בזימון הישיבה, בסעיף סדר היום, עכשיו אני רוצה 

מינוי הרכב מועצה דתית, ניתן להבין שזהו סעיף שעולה מטעם ראש 

שלוש שמות, נציגי השר שלוש פי הרשום, נציגי הרשות הם  העיר. על

בשעה  3/1/2022-שם אחד. בתאריך ה שמות, נציגי הרבנות המקומית

, קיבלתי מייל מהיועצת המשפטית, כי אני נמצא בניגוד עניינים, 19:11

כיוון שאשתי אורית עובדת המועצה הדתית ולכן אינני יכול להצביע 

הדתית. מוזר  בנושא הרכב המועצה הדתית וכן בנושא תקציב המועצה
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ת לפני מועד הישיבה לקבל מכתב זה, מכתב במייל, עשרים וארבע שעו

ומכיוון שבאופן אישי ופרטי, כדי שלא אוכל לפנות ליועץ המשפטי 

להבהיר ההזויה הזאת. ברצוני  לממשלה, על מנת לערער על ההחלטה

אשתי אורית זכתה לפני עשרים וחמש שנה במכרז של המועצה כי, אחד, 

הדתית למשרה של מזכיר המועצה הדתית. משרה זו היא משרה הבכירה 

ביותר לעובד במועצה הדתית ויש רק, זה למען ההשוואה אני אגיד, 

פותח סוגריים, זה כמו מזכיר מועצה מקומית. אין מעל זה, מעל זה, זה 

עשרה שנה שאני מכהן כחבר מועצה, הן בקואליציה נבחר. במשך שמונה 

והן באופוזיציה, מעולם לא הורה לי היועץ או היועצת המשפטית, שאני 

וד עניינים. כמו כן, ואני רוצה להדגיש, כל פעם אני ממלא את נמצא בניג

על תקציב לפני זאת. כמו כן, גם בהצבעה הטופס של ניגוד עניינים ומציין 

שלנו אותה יועצת שיושבת פה  והיא כבר יועצת שבוע, לא פסלו אותי. 

חמש שנים, לפחות, לא אמרה לי מעולם דבר על העניין הזה. צר לי 

פקידי ציבור בכירים, פעם הגזברית, אשר ושה שימוש בשראש העיר ע

אקסל, סירבה להעביר לי או לחברי מועצה אחרים את התקציב בקובץ 

לא קרה בעבר. אחרי שהתקציב לא עבר, ראש העיר אירוע שמעולם 

ממהרת להעביר לי או לחברי המועצה את התקציב בקובץ אקסל. חבל 

. היא בוטלה, לצערי, דבר שלא שקובץ הועבר יומיים לפני מועד הישיבה

 ללמוד את התקציב. הותיר זמן 

 הנה, יש לך עכשיו הרבה זמן.   :כידור שושי כחלון

... .... כמו כן, שימוש ביועצת בסדר. כמו כן, יהיה המון זמן, כמו כן,  יצחק בראון:

  ,המשפטית

 על זה נאמר צוחק מי שצוחק אחרון.  :כידור שושי כחלון

מהאופוזיציה, להצביע על הרכב  לפסול שני חברי מועצהעל מנת  יצחק בראון:

בכך ו, המועצה הדתית, זהו תירוץ עלוב, בתירוץ עלוב של ניגוד עניינים

 אותה יועצת לא פסלה,  במרמה ברוב ולנצח את ההצבעה. מעניין,לזכות 
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איציק כדאי שתיקח את הדברים שלך בחזרה, כיוון שאתה פה אומר   :כידור שושי כחלון

דברים שהם בבחינת לשון הרע. אם אתה לא רוצה כמו אלברט לשלם לי 

 מאה אלף שקל אז, כדאי לך שתיקח את הדברים בחזרה. 

 אני רק מזכיר לכבודה, שדברים שנאמרים בישיבת מועצה,   יצחק בראון:

 לא פרטי, ציבורי.  ציבורי, ציבורי, אלברט טייב:

 אל תגיד רמאית, ולא מרמה ולא שום דבר.   :כידור שושי כחלון

 אני לא אמרתי חס וחלילה רמאית,  יצחק בראון:

אתה אמרת את זה, כתבת את, אז כדאי שתזהר בסדר? אני מציעה   :כידור שושי כחלון

 שתזהר, בסדר? יש גבול למה, 

 )מדברים ביחד(

ציבורי, איזה כישלון .... הזו, בדיוק כמו הלוגו שעשית  כי זה נחשב אלברט טייב:

 עכשיו.

 אתה כישלון, בעיניי מי שכישלון זה אתה, לא אני.   :כידור שושי כחלון

 אפשר להמשיך? יצחק בראון:

 לא, אל תדבר על כישלונות, כי אחרת אני אתחיל איתך, לא נגמור.   :כידור שושי כחלון

 אפשר להמשיך? יצחק בראון:

 כן.   :כידור שושי כחלון

 ... לוגו. אלברט טייב:

במשך שנה שלמה רצת לרשות וזכית במנדט אחד, בחיאת דינק, אל   :כידור שושי כחלון

 תדבר איתי על כישלון. אתה לא מגיע לרבע של ההצלחות שלי. כן איציק. 

פסלה את שני חברי המועצה, בהצבעה הקודמת לפני שבוע, כי חשבה  יצחק בראון:

שיש לה רוב. כך, כשאיבדה את הרוב במועצה פנתה לדרך של פסילת 

 הצבעות של חברי האופוזיציה, בתירוצים של ניגוד עניינים, 

איך זה קשור לניגוד עניינים איציק? בוא, אתה רוצה להתייחס לניגוד   :כידור שושי כחלון

ינים שדיברו איתך בבקשה. כל מה שאת רוצה להגיד כאן אתה רוצה עני

 לכתוב בפוסט בפייסבוק. 

 אני רוצה להגיד את זה לפרוטוקול, מותר לי.  יצחק בראון:
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 הסתיים הזמן שלך, כן, מישהו עוד רוצה להגיד משהו?  :כידור שושי כחלון

 מנים.יש לי את הזמן ואני חייב להגיד, זה במסגרת ז יצחק בראון:

 יש מישהו שרוצה להגיד משהו לגבי,   :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

אין לי מה לשמוע את הניתוח הפוליטי שלו, כי הוא מאוד לא פוליטיקה,   :כידור שושי כחלון

 הוא ממש לא פוליטיקה. 

מפקידים בכירים שיגלו עמוד שדרה, וימלאו את תפקידם ללא משוא  יצחק בראון:

 פנים, 

 אנחנו עושים את תפקידנו ללא משוא פנים.   :כידור שושי כחלון

 , תאני דוחה חוות הדעת של היועצת המשפטי יצחק בראון:

אתה יכול לדחות, זה לא רלוונטי שאתה דוחה, תפנה לוועדה לניגוד   :כידור שושי כחלון

 עניינים.

 את תפני,  יצחק בראון:

ה לא תפקידי. זה לא תפקידי לפנות לוועדה לניגוד לא, אני לא אפנה, ז  :כידור שושי כחלון

עניינים. זה בדיוק מה שלא הבנת, אם היית מקשיב לשלומית היית מבין 

 שזה תפקידך. 

 הבנתי. אז אני לוקח את האחריות ולהשתתף.  יצחק בראון:

 לא, אתה לא יכול לקחת את האחריות ולהשתתף.   :כידור שושי כחלון

 למה הוא לא יכול לקחת אחריות בשמנו? אנחנו רוצים לקחת אחריות,  עומרי פרבר:

 )מדברים ביחד(

 ... לא דיברת ככה,  דובר:

 מה זה לא דיברתי ככה?  :כידור שושי כחלון

 לא דיברת ככה, לא אמרת, דובר:

 )מדברים ביחד(

ו. אני גם רוצה להגיד משהו, יש לי זכות להגיד, ואני מבקש להגיד משה אלברט טייב:

שלושה דברים אני מבקש להגיד. אחד, אני חושב שזה, אני לא רוצה 

להגיד חס וחלילה שלומית להגיד משהו, את יודעת, כי אנחנו חברים 
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למקצוע. אני חושב שזה לא היה ראוי לתת, למסור חוות דעת כזו, ערב 

 לפני הישיבה. 

 שעתיים לפני זה.  יצחק בראון:

 ם להגיד את זה במהלך הישיבה, היא יכלה ג  :כידור שושי כחלון

 אני לא פניתי אלייך, אז אל תעני לי זה בסדר.  אלברט טייב:

 היא יכלה להגיד את זה גם בישיבה.   :כידור שושי כחלון

 תתי עבדעאני חושב שזה לא היה ראוי לתת חוות דעת כזו מנומקת, שלד אלברט טייב:

עליה לא מעט זמן, לתת אותה יום לפני, ולא לאפשר זמן מינימלי לפחות 

לחבר מועצה ללכת לוועדה ולפנות. כי אני אומר לך ושנינו יודעים עד 

כמה זה קשה לקבל תשובה, ולא מקבלים תשובה באותה היום. דבר שני, 

 הצעה לסדר, זו לא ההצעה שאנחנו הבאנו. 

 ד ההצעה שאתם הבאתם. זה אחד לאח  :כידור שושי כחלון

 לא כתבת את זה,  יצחק בראון:

 אני אומר לפרוטוקול,  אלברט טייב:

 זה הצעה מטעמך, יצחק בראון:

 זה לא הצעה מטעמי,  :כידור שושי כחלון

 אני יכול לדבר לפרוטוקול? אלברט טייב:

 זה לא צריך להיות כתוב, זה לא צריך להיות,   :כידור שושי כחלון

 בוודאי שצריך להיות.  אלברט טייב:

 ממש לא.   :כידור שושי כחלון

 בוודאי, בוודאי.  אלברט טייב:

 זו לא ישיבה שאתם זימנתם, זו ישיבה שאני זימנתי.   :כידור שושי כחלון

 לא נכון.  אלברט טייב:

אתם תלכו ללמוד את תקנות העירייה, כי אתם ממש לא בקיאים   :כידור שושי כחלון

 בתקנות העירייה. 

 תשאלי את היועצת המשפטית.  יצחק בראון:

 אני שאלתי את היועצת המשפטית כנראה.   :כידור שושי כחלון
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 שנייה שלומית, זו לא ישיבה שאנחנו זימנו? אלברט טייב:

 לא.  עו"ד שלומית גבע:

 זו ישיבה שאת זימנת? אלברט טייב:

 כן.  עו"ד שלומית גבע:

 זה סעיף שאת זימנת? יצחק בראון:

 זה לא שלנו, אז היא תזמן. עומרי פרבר:

 הכל בסדר. אז את שלנו את חייבת להביא.  אלברט טייב:

 לא.  עו"ד שלומית גבע:

 למה? יצחק בראון:

 כיוון שהישיבה הזו מייתרת את הישיבה שלכם.  עו"ד שלומית גבע:

 למה היא מייתרת? אלברט טייב:

 , זה,-הככה, זה אותו נושא ואותו  עו"ד שלומית גבע:

 זה בדיוק אותו דבר.   ששי מגידו:

 אוקיי, אני אומר לך שלומית שזה לא אותו דבר.  אלברט טייב:

 זה תעביר לשושי, לא לי. עו"ד שלומית גבע:

 לא, הוא מדבר אלייך, את יותר יפה, שכחת? שושי כחלון כידור:

 אז אני אומר לך שזה לא הצעה שלנו.  אלברט טייב:

 בסדר. והדבר השלישי שאני רוצה להגיד,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(

 אבל זה לא המליאה שאתם ביקשתם. ששי מגידו:

 אוקיי, אז תביא את מה שאני ביקשתי לפי החלוקה,  :גד רובינא

זה לא עובד כמו שאתם רוצים. יש נהלים של להגיש את הרכב המועצה  שושי כחלון כידור:

איך מגישים את זה בישיבת מועצת  הדתית לשר הדתות. יש כללים של

עיר. אנחנו כנראה היינו בקשר עם משרד הדתות כדי לדעת איך להגיש 

את זה. חלק ממה שגם נדרשתם היה גם טופס שביקשה מכם אליס 

למלא, כדי שאנחנו נדע, למה ביקשנו מכם את החלוקה הזו? כי אנחנו 

גבי הסיעה שלנו, לא יודעים לשייך מי, לאיזה סיעה. אנחנו יודעים רק ל



30 
 

אנחנו לא יודעים לגבי סיעות אחרות, ולכן ביקשנו את זה. אגב, ... 

נציגי  45%נציגי הרשות.  45%מועצה דתית חייב להגיע לשר בצורה כזו, 

נציגי  45%השר ונציג אחד של הרבנות, אוקיי? מה שמופיע כאן זה בדיוק 

 הרשות, 

ורך העניין, אחוזי העשייה שלך יהיו כן, אבל למה בחלוקה ... הפוך, לצ :גד רבינא

 של השר, ואנחנו נהיה נציגי הרשות. 

 מה זה משנה? אבל אתה לא יכול להכתיב לי,  שושי כחלון כידור:

 למה? :גד רבינא

 כיוון שנציגי הרשות זה המנדט שניתן, שושי כחלון כידור:

 הרשות היא של כולנו, זה לא,  :גד רבינא

אסביר לך שנציגי הרשות, אז אתה כנראה לא מבין אז אני אסביר  אז אני שושי כחלון כידור:

מי שמציג אותם זה ראש הרשות, לא אתה, ראש  45%לך. נציגי הרשות 

 הרשות ונציגי הרשות. 

 למה... שתיים, יש לך שלוש, לא שתיים, שלוש.  יצחק בראון:

 )מדברים ביחד(

אז אם אתם תקשיבו, כי אתם רצים ואתם יודעים הכל, אבל אתם לא  שושי כחלון כידור:

מקומות, אוקיי?  7יודעים שום דבר, אז אני אסביר לכם אוקיי? יש פה 

 אחד של הרבות, שהוא לא קשור אליי, אני לא מכתיבה אותו. 

 לא קשור אלייך.  :גד רבינא

מקומות האלה ביטוח  6-מקומות. אני צריכה לתת ביטוי ב 6נשארו  שושי כחלון כידור:

. לכן גם שמתי 3-ו 3וזאת החלוקה  7-ו 6להרכב של מליאת הזה. יש פה 

את ניסים טולדו, אוקיי? שנכון כמו שאתם אומרים הוא לא, לצורך 

העניין הייתי יכולה להוריד את אחד משלושת נציגי השר ולהגיד, אני 

צריכה לתת , נכון, לטענתך. אבל זה לא מה שעשיתי, כי אני 3לוקחת 

ייצוג הולם לכל הסיעות במועצה, וזה מה שנעשה כאן. יש פה ייצוג הולם 

שגם אתם הסכמתם עליו. מחל ואלברט הסכימו ביחד על אותו נציג. 

 אתם הסכמתם על נציג אחד. 



31 
 

 איך הסכמנו? יש לנו נציג.  גד רבינא:

ב, לא משנה. אתם הסכמתם על, לא, יכול היה לא להיות לכם נציג אג שושי כחלון כידור:

הסמכתם על נציג, הם הסכימו על נציג ונשאר אה, אגב, עוד דבר שתדעו 

 שלסיעות הדתיות כן, יש יתרון על כל סיעה אחרת. 

 מה זה סיעה דתית? גד רבינא:

 .1-ק' ו שושי כחלון כידור:

 מי קבע, מי קבע מה זה,  גד רבינא:

לא קובעת. עכשיו אתם כאילו חושבים משרד הדתות קבע לא אני, אני  שושי כחלון כידור:

שאנחנו חושבים. אז כדאי שתקראו את חוק שירותי הדת ותבינו איך זה 

 עובד, אוקיי?

אז אני עכשיו רוצה רגע לסיים מה שהתחלתי, מה שאת אומרת שזה  אלברט טייב:

 ההצעה שלך בעצם. 

 זאת ההצעה,  שושי כחלון כידור:

 זאת ההצעה שאת הבאת.  אלברט טייב:

 זאת ההצעה שאני העליתי לסדר היום.  שושי כחלון כידור:

 את העלית אותה לסדר היום? אלברט טייב:

כן, כן, שהיא אחד לאחד להצעה שלכם. זה בדיוק אותם נציגים. זה  שושי כחלון כידור:

 אותם נציגים, אלא אם כן תגידו, 

 את יכולה פעם אחת לתת תשובה? אלברט טייב:

 נתתי תשובה.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד, קשה לתמלל את הנאמר(

שני דברים רציתי רק להשיב לאלברט. דבר ראשון לעניין מועד מתן חוות  עו"ד שלומית גבע:

הדעת. מאחר שהזימון והידיעה בדבר העלאת הנושא על סדר היום היית 

ביום ראשון, אני הזדרזתי ככל יכולתי להוציא את חוות הדעת כמה 

ר, והיא הוכנה מאותו רגע לאותו רגע ליום, מה זאת אומרת? שיותר מה

 היום יום שלישי, הזימון יצא ביום ראשון ואתם קיבלתם, 

 אבל, אבל,  אלברט טייב:
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 ה את חוות הדעת ביום שני. ראהוא  עו"ד שלומית גבע:

 אבל אתם קיבלתם את הנושא לישיבת מועצה מזמן.  אלברט טייב:

הזימון הזה, שהנושא הזה עולה לסדר היום, בלי קשר להצעה שלכם  עו"ד שלומית גבע:

 בכלל, 

 אבל זה חייב לעלות, שלומית.  אלברט טייב:

אני לא מדברת על זה, אני מדברת על מועד מתן חוות הדעת בנושא ניגוד  עו"ד שלומית גבע:

העניינים. מיד כשזה בא לידיעה שזה עולה על סדר היום, הוכנה חוות 

תנה בהקדם האפשרי. זה לא נכון שהיא הוכנה הרבה יותר הדעת וני

קודם והייתה באיזה מגרה, ממש לא. זה דבר ראשון. דבר שני, רציתי 

רק להגיד, לכל כלל של הוועדה לניגוד עניינים יש באתר, אני הדפסתי 

את הפרק הרלוונטי, מי שירצה אחר כך לעיין על חבר מועצה קרוביו 

י כל מיני מקרים שהובאו לדיון בפני הוועדה וחבריו. יש התייחסות לפ

שדיבר על  1.1108לניגוד עניינים. המקרה שאני מפנה אליו הוא בסעיף 

סגנית ראש רשות מקומית, איסור על העסקת בן זוגה בעמותה נתמכת, 

ששם מדובר על עמותה לקידום ספורט בעירייה מסויימת, שנתמכה 

ה אישור להעסיק את בן זוגה באופן משמעותי על ידי הרשות, ולא קיבל

של סגנית ראש הרשות, ללא שכר במקרה ההוא באותה עמותה, בגלל 

 התמיכה של העירייה שמה, באותה עמותה. 

כן, אבל הדוגמה הזאת אנחנו מכירים אותה, היא לא משתווה לשני  אלברט טייב:

המקרים האלה. אין להם שום קשר, זה בדיוק הנקודה. עכשיו למה הם, 

חוק קבע, למה החוק קבע שאחריות להיות בניגוד עניינים או לא, למה ה

 זה שלו, של אותו אדם. הוא צריך לבוא ולהגיד, 

 למה החוק קבע? אתה שואל כעורך דין? שושי כחלון כידור:

עכשיו, הוא אומר אין לי שום נגיעה. המועצה הדתית לא משפיעה על  אלברט טייב:

 המשכורת כהוא זה, 
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אלברט זה לא המבחן. ברגע שיש לו קרוב משפחה שעובד במשפחה  גבע:עו"ד שלומית 

הדתית, הוא מנוע מלהצביע על הרכב, אותו דירקטוריון, על הרכב 

 המועצה, 

סליחה, אני מנוע מלהצביע על נציגי שר? על נציגי ראש העיר? אני קבעתי  יצחק בראון:

 אותם? 

 הרכב מועצה דתית.  שושי כחלון כידור:

 , -אני רוצה להגיד לפרוטוקול, חוץ מה בראון:יצחק 

 אתה לא מצביע על נציגי שר,  שושי כחלון כידור:

 ... אין לי,  יצחק בראון:

 כן, התבלבלתם לגמרי.  שושי כחלון כידור:

 אני לא מכיר אף אחד מהאנשים האלה.  יצחק בראון:

 מה זה קשור? שושי כחלון כידור:

 לעולם לא דיברתם איתם, אין לי מושג מי הם בכלל.  יצחק בראון:

 מה זה קשור. אתה לא מכיר אותם וחתמתם עליהם,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(

אני רוצה להגיד משהו לפני ההצבעה. אני רוצה להגיד שני דברים לפני  שושי כחלון כידור:

ורבנות,  ההצבעה. אחד, הרשימה הזו בחלוקה לנציגי רשות, נציגי שר

היא בדיוק הרשימה שהוגשה על ידי חברי האופוזיציה אלי, לזימון 

לישיבה שלא מין המניין, זה אחד. החלוקה הזו היא חלוקה נדרשת 

ומתבקשת, אוקיי? וזה שחבר מועצה כזה  או אחר לא מכיר את 

הרשימה, זה לא רלוונטי אם הוא יכול כן או לא להצביע לגבי הרכב 

מצביעים לא לנציגי הרשות, נציגי השר ונציגי הרבות,  המועצה, כי אנחנו

אלא אנחנו מצביעים על הרכב המועצה הדתית. אני אגיד דבר נוסף זה 

שכלל שאיציק ויגאל, שנכון לאתמול יודעים שהם בניגוד עניינים יצביעו 

בהצבעה היום, ההצבעה הזו תועבר למשרד הפנים לביטול, זה אומר 

 לטה תתקבל כמובן בהתאם, שקולותיכם יתבטלו, וההח

 סליחה, מי החליט? דובר:
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 משרד הפנים החליט. עו"ד שלומית גבע:

ואם אתם מטילים ספק, ואני אגיד עוד דבר, שהרכב המועצה לא יעבור  שושי כחלון כידור:

 עד לקבלת אישור משרד הפנים להצבעה, אוקיי, 

 מעולה.  יצחק בראון:

 בזה?מה כל כך מעולה  שושי כחלון כידור:

 שמשרד הפנים יאשר.  יצחק בראון:

אתה כנראה לא מבין את המשמעויות שלו, כשאחרים כן מבינים את  שושי כחלון כידור:

המשמעויות של זה. אז מה שאני רוצה להגיד, זה שבכל מקרה זה לא 

יעבור לאישור שר הדתות ההרכב המועצה הדתית, ככל שההצבעה הזו 

רם, וככל שאתם תצביעו, זה כמובן תתקיים יחד עם איציק ויגאל אש

יעבור אמרתי למשרד הפנים. ככל שמשרד הפנים ידון בזה, ועד שידון 

בזה, ההרכב הזה לא יעבור לאישור שר הדתות, הוא לא יכול לעבור 

לאישור שר הדתות, ללא אישור מליאת מועצת העיר, אם אתם לא כל 

אני אגיד עוד דבר,  כך יודעים את זה. זה מה שיש לי להגיד בעניין הזה.

שאם יש פה כל מיני אנשים שחושבים, אחד אני אגיד גם ששלומית יכלה 

להגיד לכם את זה בישיבה, היא לא הייתה חייבת לשלוח לכם את זה 

ערב קודם, זה אחד, רק שתדעו מבחינת המחויבות. דבר שני זה לא עניין 

דה לניגוד עניינים. בין יגאל ואיציק לבין שלומית. זה עניין ביניכם לבין וע

אם יש לכם ספק, אז הספק הוא, אתם צריכים לדון בו בוועדה לניגוד 

עניינים ולא מול שלומית היועצת המשפטית, שאומנם היא יועצת אבל 

זה תפקידה להאיר את עיינינו באותם מקומות שאנחנו לא יכולים 

לא לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות, אוקיי? אז זה תפקידה, גם אם זה 

 נראה לנו, אז עכשיו נעבור להצבעה. 

 חבל שהיא לא עשתה את זה כמה שנים קודם. יצחק בראון:

אני לא יודעת להגיד, אני לא הייתי ראש רשות לפני כן, אני רק רוצה  שושי כחלון כידור:

 להגיד משהו, 

 לא, אמרתי גם תקציב המועצה, כל שנה אני יושב על התקציב. דובר:
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 אני מזכירה לכם מה הייתה עמדת,  :עו"ד שלומית גבע

אגב היא גם אומרת לכם שמי שהיה צריך להגיד שהוא בניגוד עניינים  שושי כחלון כידור:

זה אתם, אבל אתם ממשיכים להגיד שהיא הייתה צריכה להגיד לכם, 

 זה מאוד יפה.

 )מדברים ביחד(

 נעבור להצבעה.  שושי כחלון כידור:

אז אני עובר להצבעה. מי בעד לאשר מינוי הרכב המועצה הדתית  ששי מגידו:

 שהוצגה פה? ירים את ידו. 

את מבינה זה נושא שאת אומרת שאת הבאת אותו, ואת לא מצביעה  אלברט טייב:

 בעד. את מבינה, את מבינה שאין היגיון בזה? את מבינה?

 אני אגיד לך,  שושי כחלון כידור:

 את מעלה נושא ואת מצביעה נגד.  אלברט טייב:

 אני לא ממש שואלת אותך איך אני אצביע.  שושי כחלון כידור:

 את מבינה, את מבינה איזה עולם הפוך יש לך? אלברט טייב:

אני לא חשבתי שבשלוש שנים האלה, שאלתי אותך פעם אחת איך אני  שושי כחלון כידור:

 וצה, אצביע. אז עם על הכבוד לך תצביע כמו שאתה ר

 את מביאה נושא לסדר היום ומצביעה נגד, אין דבר כזה, אין דבר כזה,  אלברט טייב:

 אתה נורא ענייני בהצבעות שלך, נורא ענייני,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(

 מה שאלת, מי בעד? אלברט טייב:

 שאלתי מי בעד? ירים את ידו.  ששי מגידו:

 יפה, יפה.  אלברט טייב:

כשאיציק ויגאל, אני גם אגיד את זה לפרוטוקול, לפי  7, זה 7לא, זה לא  ון כידור:שושי כחל

היעוץ המשפטי, ולפי חוות הדעת שהם מחזיקים בידם היועץ המשפטי 

 של העירייה.

 . 6מי נגד ירים את ידו.  ששי מגידו:
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 החלטה:

 
 מאשרים את מינוי הרכב מועצה דתית:

 
 נציגי הרשות:

 סיעת יש -חסן הילה לפקוביץ
 סיעת יש -נחום אושרת יצחקי

 ח"י  -סיעת ש"ס  -טולדו ניסים
 

 נציגי השר:
 סיעת נ' בשביל הכפר וסיעת מח"ל -אורית עמר

 סיעת ק' אחדות ישראל-סעדה שמעון 
 סיעת כ"י-חיים נעמן

 
 נציג הרבנות המקומית:

 אהרון חג'ג
 
 

 , צבי ימין,יגאל אשרם, איציק דבאלברט טייב, איציק בראון, גד רבינא, משה בוארוןבעד: 
 שושי כחלון כידור, שי רומנו, עומרי פרבר, מעיין חג'ג, עמית אזולאי, רם בליטנטל נגד:

 
 )הערה: איציק בראון ויגאל אשרם בניגוד ענינים(

 

 הלאה.  ששי מגידו:

 שינוי בהרכב ועדת שמות למקומות ציבוריים .2

ועדת שמות למקומות ציבוריים, יש לי פה הסעיף השני זה שינוי בהרכב  ששי מגידו:

 את הצעת ההחלטה לאשר את,

 גד אתה דיברת עם איציק? שושי כחלון כידור:

 על מה? גד רבינא:

 על ההרכב של ועדת שמות.  שושי כחלון כידור:

לא דיברתי עם אף אחד ... תסתדרו תצביעו על מה שאתם רוצים, זה לא  גד רבינא:

 מתפקידי,

 אה, הלאה, תצביע חבל על הזמן.הל אלברט טייב:

הסיבה לזה שאיציק, עכשיו אתם גם, כולם פה עסוקים בעלבונות, אז  שושי כחלון כידור:

 אני אסביר לך, 

 )מדברים ביחד(
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 מי אמר לך שלא רוצים אותך בוועדה? בוא גד, בוא באמת,  שושי כחלון כידור:

 שושי,  גד רבינא:

מוע משהו? תקשיב, אתה לא יכול לקבל את זה. הרכב אתה רוצה רגע לש שושי כחלון כידור:

ועדה מורכב מחברי אופוזיציה וחברי קואליציה. ההרכב גם, החלוקה 

צריכה להיות לפי חלוקה עשייתית, אוקיי? הרכב ועדת שמות כמו שהוא 

היה עד עכשיו, היה מורכב משני חברי אופוזיציה, אוקיי? וחבר 

ת ההרכב של הוועדה, בדקנו כמה א קואליציה. בבואנו לבדוק אוקיי,

ק/י אחד, וכמה יש לאיציק ומצאנו שאיציק בחוסר, -מפתח סיעתי יש ל

 והשלמנו את החוסר. מה אתה אומר לא נכון?

 אמרתי בסדר גמור.  יצחק בראון:

 אהה, זה הכל, אז זה לא אישי.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(

אז אני עובר להצבעה, אז אני רק לא יגאל, יגאל, אפשר להתקדם?  ששי מגידו:

הספקתי, חברים, אני מקריא את השמות, ההרכב החדש, יו"ר הוועדה 

עומרי, חבר ועדה איציק דב, חבר ועדה רם בליטנטל. מי בעד ירים את 

 ידו?

 איציק אתה לא רוצה להיות שם? אלברט טייב:

 הוא מצביע נגד עצמו,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(

 מי נגד ירים את ידו? מגידו:ששי 

 
 החלטה:

 
 מאשרים את הרכב ועדת שמות למקומות ציבוריים :

 יו"ר הועדה: עומרי פרבר
 חבר ועדה: איציק דב

 חבר ועדה: רם בליטנטל
 

 אלברט טייב, איציק בראון, גד רבינא, משה בוארון, צבי ימין,יגאל אשרם, איציק דבנגד: 
 רומנו, עומרי פרבר, מעיין חג'ג, עמית אזולאי, רם בליטנטלשושי כחלון כידור, שי  בעד:

 

 הלאה. הסעיף השלישי, הסעיף הבא.  ששי מגידו:
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)תיקון החלטה  2022תיקון מועדי תשלום הארנונה הכללית לשנת  .3
 – 29.6.21בישיבת מועצת עירייה מיוחדת מיום שקיבלה המליאה 

 תאריך תשלום מראש(

 החלטה שקיבלה המדינה, את רוצה להגיד כמה מילים?יש פה תיקון  ששי מגידו:

, את ההנחה של שני בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה דרור היימן:ענבל 

בפברואר,  15-האחוזים של תשלום מראש, ניתן לתת במקסימום עד ה

 בפברואר כמו שקבענו.  18-ולא עד ה

 טכנית הכוונה? דובר:

 בפברואר.  15-טכנית. אסור לתת מעבר ל ענבל דרור היימן:

 מה זאת אומרת אסור? אלברט טייב:

 לפברואר,  28-אנחנו קבענו בישיבה אלינו, שההצעה הייתה עד ה ענבל דרור היימן:

 )מדברים ביחד(

בהתאם לתקנות ההסדרים מותר לתת הנחה של תשלום מראש, שני  ענבל דרור היימן:

בפברואר של אותה  28-רואר, ולא עד הבפב 15-אחוז ועד שני אחוז, עד ה

 , זה בהתאם לתקנות. 28-שנה, אוקיי? אסור לנו לתת עד ה

 איפה התקנות? אלברט טייב:

 רגע, לא ... את ההנחה? יגאל אשרם:

 מונה., שיפנו למטעןכמו שראש העיר  דובר:

 אם זה לא עובר, מה המשמעות, תסבירי לנו.  יגאל אשרם:

לפברואר,  15-, זאת אומרת מי שבא זה רק עד ה28-אי אפשר לתת עד ה ענבל דרור היימן:

 לא מעבר. 

 אנחנו נעלה את זה להצבעה, אתה לא תגיד לנו, שושי כחלון כידור:

 מי שירצה לבוא ויודע היום שפרסמנו,  ענבל דרור היימן:

 תסבירו לציבור למה,  שושי כחלון כידור:

 חבר'ה,  גד רבינא:

 אין בעיה גד זה לא,  יגאל אשרם:

 )מדברים ביחד(
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, זה תלוי בהחלטה שלכם. אני לא יכולה 15-פרסמנו להם היום שזה עד ה ענבל דרור היימן:

 .28-כשאני לא יכולה לעשות עד ה 28-לעשות עד ה

 קדימה להצבעה.  ששי מגידו:

 אם החוק קובע, אז למה צריך להצביע? לא צריך להצביע.  אלברט טייב:

 כי הארכנו את זה עד לסוף ינואר.  היימן: ענבל דרור

אם החוק קובע א', אז זה א', אני לא חושב שזה קבוע בחוק. אם זה קבוע  אלברט טייב:

 בחוק אז לא צריך להצביע על זה. 

זה שזה קבוע בחוק זה צד אחד של המתרס. זה שקיבלנו החלטה שונה  שושי כחלון כידור:

פה אפשרות לתת הזדמנות ממה שקבוע בחוק, זה מה שקרה. יש 

 להארכה לתושבים. זה לא קשור עכשיו לפוליטיקה, זה קשור לטובת, 

 )מדברים ביחד(

אפשר את זיכוי מועדי תשלום הארנונה, אני מעלה להצבעה. מי בעד ל ששי מגידו:

, 7. מי נגד? ירים את ידו. 6כפי שבאה בהצעת ההחלטה, ירים את ידו. 

 . 7נגד, 
 

 החלטה:
 

לתקנות הסדרים  13התאריך הנקוב בסייפא הסעיף בהתאם להוראות תקנה  את תיקוןמאשרים 
, כך ניתן יהיה לשלם את החיוב 2007במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות מקומיות( תשס"ז 

 .15.2.21הכולל בארנונה לכל שנה מראש עד 
 

 איציק דב אלברט טייב, איציק בראון, גד רבינא, משה בוארון, צבי ימין, ,נגד: 
 שושי כחלון כידור, שי רומנו, עומרי פרבר, מעיין חג'ג, עמית אזולאי, רם בליטנטל בעד:

 יגאל אשרם נמנע:
 

אנחנו לא נוכל להוסיף להם, גם אם הצבעתם נגד. כן. סיימנו את  שושי כחלון כידור:

 הישיבה?

 לא, יש סעיף אחרון.  ששי מגידו:

חט"ב עתיד בבנק הפועלים בסניף אישור מורשה חתימה בחשבונות  .4

 כפר יונה 675

 אני גם מתנגד.  דובר:

 יש פה הצעת החלטה, החליפו שם בעלי תפקידים. ששי מגידו:

 זה לא פוליטי, אני מתנגד.  דובר:
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שנייה, יש פה יו"ר ועדת ההורים ערן לוי במקום דודו תורג'מן, ומנהל  ששי מגידו:

 לנקרי. אז מי בעד ירים את ידו.בית הספר מורדי במקום כוכבית 

 להתנגד כולם.  דובר:

 )מדברים ביחד(

אני חייב ללכת כי אני לא מרגיש טוב, אני מצטער כי אני לא מרגיש טוב.  אלברט טייב:

 רמי אתה עשית טעות היום, עשית טעות. 

 מי נגד, מי נגד? אין נגד.  ששי מגידו:

 
 החלטה:

כפר יונה 675בבנק הפועלים בסניף החתימה בחשבונות חט"ב עתיד  מאשרים את מורשי  
 בחשבון הורים מס' 455547-יו"ר ועד הורים ערן לוי ת.ז 0040305054 )במקום דודו תורג'מן ת.ז 56572522 (.
 בחשבון עירייה מס' 455458 -מנהל בי"ס מורדי תלין ת.ז 32818569 )במקום כוכבית לנקרי ת.ז25388748 (.

 
 מאשרים פה אחד

 

יש הנחת פרוטוקול של ועדת הנחות, אז זה מונח פה, ענבל. מי שרוצה  

 אנחנו סוגרים את המליאה. לעיין, ועדת הנחות. 

 -הישיבה ננעלה  -

 בברכה,        

_______________________                                                ___________________ 
 ששי מגידו                שושי כחלון כידור      

 מנכ"ל העירייה             ראש העירייה        


